
10 CLUBE DOS CORRETORES DE SEGUROS DE SÃO PAULO

O contexto 
histórico 
e a fundação 

Em 1967, o mercado de segu-
ros sofreu forte impacto com 
a privatização do seguro de 
acidentes do trabalho, que 

representava entre 40% a 80% de suas 
receitas. Na época, o então ministro 
do Trabalho no governo Costa e Silva, 
Jarbas Passarinho, enviou para o Con-
gresso a Lei n° 5.136, de 14 de setem-
bro de 1967, transferindo o seguro de 
acidentes do trabalho ao Estado. Sem 
estrutura para atender o volume de 
acidentados, o governo terceirizou o 
atendimento, abrindo espaço para a 
proliferação dos planos de saúde.
Em 1970, o então presidente do Insti-
tuto de Resseguros do Brasil - IRB (hoje 
IRB Brasil RE), José Lopes de Oliveira, 
que fora indicado pelo presidente Emí-
lio Garrastazu Médici e apoiado pelo 
então ministro dos Transportes Mário 
David Andreazza, procurou reestrutu-
rar o setor. Ele constituiu uma comis-
são para elaborar anteprojeto, que viria 

a ser o Decreto Lei nº 1.115, de julho 
de 1970, regulamentado meses depois 
pelo Decreto nº 67.447, de 27 de outu-
bro do mesmo ano. 
O decreto concedia estímulos às fusões 
e às incorporações das sociedades 
seguradoras e fechava o mercado bra-
sileiro para novas empresas. O setor 
de seguros passou a incorporar ban-
cos-seguradoras, segundo o conceito 
francês de bancassurance (expressão 
internacional utilizada para definir a 
atuação de instituições financeiras na 
atividade seguradora). Este foi o iní-
cio do processo de fusões e aquisições, 
incentivado pelo governo, que reduziu 
o número de seguradoras de 176, em 
1970, para 97, em 1974.
A grande tarefa, tanto de segurado-
ras como de corretores, consistiu em 
explorar as potencialidades de um 
mercado interno ainda longe da satu-
ração. A certa ocasião, porém, sur-
giu o problema da habilitação e do 
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registro de novos profissio-
nais. O Decreto 60.459, de 13 
de março de 1967, tornou o 
exercício da profissão de cor-
retor de seguros dependente 
de prévia habilitação e regis-
tro na Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 
Mas, para a habilitação e 
registro de novos profissio-
nais, surgiu como solução a 
Fundação Escola Nacional 
de Seguros – Funenseg (hoje 
Escola de Negócios e Segu-
ros), criada por iniciativa do 
presidente do IRB – Insti-
tuto de Resseguros do Brasil, 
José Lopes de Oliveira, que 
abrigou em suas dependên-
cias a comissão organizadora 
da entidade. A Funenseg foi 
inaugurada em 9 de julho 
de 1971, pelo então ministro 
da Indústria, do Comércio 
e do Turismo Marcus Viní-
cius Pratini de Moraes, com 
a missão de se tornar um 
centro de ensino pragmático 
e de extensão universitária. 

A nobre origem do Clube
Em pleno regime militar, 
até mesmo os sindicatos 
patronais se viram ameaça-
dos. Para reagir à repressão, 
muitos destes recorreram à 
criação de associações, como 
uma maneira de continua-
rem atuantes na defesa de 

suas respectivas categorias. 
Embora fosse um sindicato 
patronal, o Sincor-SP tam-
bém ficou limitado devido às 
medidas restritivas impostas 
pelo governo na época.
Na avaliação do ex-mentor do 
CCS-SP Adevaldo Calegari, o 
Clube foi vital para dar voz 
aos corretores de seguros, em 
uma época em que não havia 
liberdade de expressão.
Segundo Antonio D’Amé-
lio, primeiro mentor do 

CCS-SP (gestões 1972/1974 e 
1978/1980) e um dos funda-
dores, o objetivo de criação 
da entidade era conquistar 
espaço para as reuniões da 
classe e, consequentemente, 
iniciar uma luta pelo reco-
nhecimento da categoria. O 
Clube também foi constituído 
para atuar em estreita ligação 
com o Sincor-SP.

Os fundadores

Abdon de Oliveira 

Antonio D’Amélio 

Benedito Dario Ferraz 

Brasil Geraldo 

Carlos Abreu Costa 

Celso André 

Cláudio Luiz Martins 

Edgar César Portal Jorge 

Geraldo Afonso Teixeira de 
Assumpção 

Geraldo Resende de Matos 

Henrique Elias 

Hermínio Brandão 

João Leopoldo Bracco 
de Lima 

José de Almeida

José Quirino de Carvalho 
Tolentino 

Leonídio Jorge Valente 

Menotti Minutti Junio 

Milton D’ Amélio 

Oswaldo Bevilacqua Festa 

Oswaldo Montanini 

Paulo Silveira 

Petr Purm 

Renato Rubens Rocchi 

Guedes de Oliveira

Roberto da Silva Porto

Zenio Vergueiro Sampaio 

O CCS-SP foi fundado no dia 5 de outubro de 1972 
por 25 corretores de seguros: 


